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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0038/2017 

Usnesení Evropského parlamentu o rozpočtové kapacitě pro eurozónu 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na články 3 a 50 této 

smlouvy, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že podle vědeckých a empirických důkazů není jednotná měna 

nezbytným předpokladem podpory obchodu; 

B. vzhledem k tomu, že evropská měnová unie (EMU) zavedená Maastrichtskou smlouvou 

zablokovala rozvoj a růst v členských státech, a je proto důvodem, proč tyto státy nyní 

čelí hospodářské recesi, nízké míře inflace a strukturálně vysokým mírám 

nezaměstnanosti; 

C. vzhledem k tomu, že deklarovaným cílem Maastrichtské smlouvy a projektu EMU byla 

podpora sbližování zemí eurozóny, důkazy však svědčí o tom, že od zavedení jednotné 

měny došlo k prudkému nárůstu makroekonomických rozdílů, takže dané země nejsou 

schopny vypořádat se s asymetrickými šoky; 

D. vzhledem k tomu, že strukturální reformy zaváděné od roku 2009 na vnitrostátní úrovni 

a politiky přijímané na úrovni EU, jako jsou nařízení v balíčcích šesti a dvou právních 

aktů, evropský semestr a Evropský mechanismus stability (ESM), dále zhoršily již 

špatnou ekonomickou a sociální situaci; 

E. vzhledem k tomu, že orgány EU a Unie jako celek nezohlednily devastující účinky 

svých politických a ekonomických rozhodnutí na občany a malé a střední podniky 

v Evropě; 

1. domnívá se, že v EMU se strukturální nedostatky vyskytují již od jejího vzniku, neboť 

eurozóna není optimální měnovou oblastí a vytvořila během let neudržitelnou 

makroekonomickou nerovnováhu; 
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2. domnívá se, že zranitelnost EMU se projevila v kontextu celosvětové finanční 

a hospodářské krize, kdy situaci zhoršila neudržitelná nerovnováha způsobená 

nepružností jednotné měny a masivními veřejnými intervencemi na záchranu 

soukromého finančního sektoru, která vyústila v krizi státního dluhu, v jejímž průběhu 

v některých členských státech dramaticky vzrostly náklady na úvěry vlád; 

3. upozorňuje na skutečnost, že krize ukázala, že společná měnová a fiskální politika se 

svým univerzálním přístupem není schopna vyrovnat se s externími šoky; podtrhuje, že 

režim pevných směnných kurzů přesunuje zátěž korekce na pracovní trhy v členských 

státech, které jsou nuceny přistupovat k interní devalvaci, aby obnovily 

konkurenceschopnost; 

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že Evropská centrální banka (ECB) uplatňovala od 

počátku krize nekonvenční měnovou politiku, která žádným způsobem nevedla ke 

stabilizaci hospodářského cyklu nebo ke zvýšení míry inflace na udržitelnou úroveň; 

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit členským státům možnost opustit euro; vyzývá členské 

státy, aby se dohodly na plánu pro koordinované rozpuštění EMU; 

6. domnívá se, že euro nesplnilo očekávání, pokud jde o stabilitu, sbližování a růst; 

považuje rozpočtovou kapacitu pro eurozónu za další pokus o záchranu neúspěšného 

hospodářského a měnového projektu, který zvyšuje riziko přeměny EMU v systém 

založený na stálých fiskálních převodech z centrálních do periferních zemí; 

7. domnívá se, že EMU trpí rovněž obrovským demokratickým deficitem; zdůrazňuje, že 

instituce eurozóny, jako je ECB a Euroskupina, prokázaly, a to zejména v době krize, 

sklon jednat bez demokratické odpovědnosti; 

8. odmítá projekt bankovní unie, neboť se ukázal jako neúčinný, pokud jde o zvyšování 

odolnosti a stability evropského finančního systému;  

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí napadnout stávající způsob správy ekonomických záležitostí 

v eurozóně, a zajistit tak členským státům možnost provádět hospodářské, měnové 

a fiskální politiky nezbytné k podpoře udržitelného růstu a zaměstnanosti;  

10. zdůrazňuje, že je nezbytné umožnit doložku o neúčasti všem zemím, které si nepřejí 

náležet do EMU; 

11. upozorňuje, že EMU akcentovala rozdíly a konflikty uvnitř evropských zemí; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se evropské hlavy států a předsedové vlád dohodli na 

komplexním plánu pro rozpuštění eurozóny, čímž by došlo k obnově plovoucích 

směnných kurzů; upozorňuje, že tento krok je předpokladem pro vytvoření nového 

ducha spolupráce a vzájemné úcty mezi svrchovanými evropskými zeměmi; 

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Komisi, 

Radě, Euroskupině, Evropské centrální bance, výkonnému řediteli Evropského 

mechanismu stability a vládám a parlamentům členských států. 
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